
Z Á P 1 S N 1 C A Č. 4 

z rokovania Komisie pre dopravu 
pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 04. 08. 2020, 

konanej v miestnosti č. 208 v budove Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
od 14:00 do 16:30 hod. 

Prítomní: Bc. Ivan Bútora, Ing. arch. Ma1tin Gajdoš, Doc. RNDr. Damask Gruska, PhD., 
Mgr. Juraj Mikulášek, RNDr. Milan Remiš, Ing. Jana Španková 

Ospravedlnení: 

Hostia: 

Ing. arch. Ľubom ír Boháč, PaedDr. Barbora Oráčová, Mgr. V ladimír Pa lko, Ing. 
František Brliť, Ing. arch. Norbe1t Takats 

JUDr. Iveta Hahnová, Mgr. Eva Bezúchová, Eva Baloghová, Mgr. Vladimír 
Kliment, Ing. Eduard Strýček, Ing. Vojtech Valašík 

Program rokovania: 

1. Materiály, ktoré budú predmetom rokovania na mimoriadnom zasadnutí Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

2. Rôzne. 

Rokovanie otvori la a viedla predsedníčka Komisie pre nakladanie s majetkom a financie Ing. Jana 
Španková. Bod č. 1 bol prerokovaný spoločne s Komisiou pre územné plánovanie, miestny rozvoj 
a ž ivotné prostredie, Komisiou pre nakladan ie s majetkom a financiami a Komisiou pre manažment 
verejnej správy a verej ný poriadok. 

K bodu 1: 

a) 
Návrh Stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. . . ./2020 o podmienkach 
umiestňovania herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

Návrh predstavila JUDr. Iveta Hahnová, vedúca oddelenia legislatívno-právneho. 

Uznesenie č. 11 /2020: 

Komisia pre dopravu odporúča materiál "Návrh Stanoviska Miestneho zastupitefatva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. ...12020 o podmienkach umiestňovania herni na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy" prerokovať na zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. 

Hlasovanie: prítomní: 6 za: 6 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

Uznesenie bolo prijaté. 

b) 
Návrh Stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta S lovenskej republiky Bratislavy č. . .. ./2020 o zákaze 
prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní 
ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením. 



Návrh predstavila JUDr. Iveta Hahnová, vedúca oddelenia legislatívno-právneho. 

Uznesenie č. 12/2020 : 

Komisia pre dopravu odporúča materiál „Návrh Stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. „.12020 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto všeobecne záväzným nariadením " 
prerokovať na zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

fflasovanie: prítomní: 6 za: 6 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

Uznesenie bolo prijaté. 

c) 
Návrh na založenie novej neziskovej organizácie so sídlom Karpatská ul. č. 24, 811 05 Bratislava 

Uznesenie č. 13/2020: 

Komisia pre dopravu odporúča materiál „Návrh na založenie novej neziskovej organizácie so sídlom 
Karpatská ul. č. 24, 811 05 Bratislava" prerokovať na zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto. 

fflasovanie: prítomní: 6 za: 6 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

Uznesenie bolo prijaté. 

d) 
Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava
Staré Mesto č. 2/2017 zo dňa 07. 02. 2017 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v 
historickej čast i mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v znení všeobecne záväzného 
nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2018 zo dňa 24. 04. 2018, ktorým sa mení a 
dopÍňa všeobecne záväzné nariadenie 2/2017. 

Návrh predstavila JUDr. Iveta Hahnová, vedúca oddelenia legislatívno-právneho. 

Uznesenie č. 14/2020: 

Komisia pre dopravu odporúča materiál „ Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne 
záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 212017 zo dňa 0 7. 02. 2017 o miestnej 
dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
č. 712018 zo dňa 24. 04. 2018, ktorým sa mení a dopÍňa v.frobecne záväzné nariadenie 212017 
prerokovať na zasadnutí miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

Hlasovanie: prítomní: 6 za: 5 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: 1 

Uznesenie bolo prijaté. 

e) 
Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava
Staré Mesto č. 9/2019 zo dňa 17. 12. 2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 
služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, o usmen1ovaní ekonomickej činnosti v 
mestskej časti a ochrane verejného poriadku v súvislosti so stavebnými, rekonštrukčnými a 
udržiavacími prácami. 
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Návrh predstavila JUDr. Iveta Hahnová, vedúca oddelenia legislatívno-právneho. 

Návrh uznesenia: 

Komisia pre dopravu odporúča materiál „ Prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne 
záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 912019 zo dňa 17. 12. 2019 o 
pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, o usmerňovaní ekonomickej činnosti v mestskej časti a ochrane verejného poriadku v súvislosti 
so stavebnými, rekonštrukčnými a udržiavacími prácami" prerokovať na zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

Hlasovanie: prítomní: 5 za: 5 proti: O zdržal sa: O nehlasoval: O 

Uznesenie nebolo prijaté z dôvodu, že komisia nebola uznášaniaschopná. 

K bodu 2: 
Rôzne 

a) 
Vybudovanie spoj ovacieho chodníka medzi ulicami Radvanská a Kráľovské údolie na pozemku 
pare. č. 1866/ 1 O v katastrá lnom územ í Staré Mesto. 

Návrh predstav il Mgr. Vladimír K liment, oddelenie majetkové. 

V zmys le uznesenia kom isie pre dopravu č. 02/2020 zo dňa 25. 05. 2020 zas la l žiadateľ iiSTATE, 
s. r. o. mestskej časti štúdiu investičného zámeru „Pešie prepojenie ulíc Radvanská a Kráľovské 
údolie " (spracovateľ architektonický ate liér A 1 ReSpect) spolu s cenovou ponukou na výstavbu 
schodisb. 

Komisia pre dopravu sa oboznámila s projektom a navrhla, aby úrad vykonal ďalšie kroky a priprav il 
návrh zmluvy na nájom pozemku. Predseda komisie zároveň odporuč il oboznámiť so štúdiou aj 
hlavné mesto, resp. Metropolitný inštitút Bratislavy. 

Bez uznesenia komisie. 

b) 
Predaj časti pozemku pare. č . 1723/2 v katastrálnom území Staré Mesto na ulic i Kráľovské údolie. 

Návrh predstavil Ing. Vojtech Valašík zástupca žiadateľa Ing. Eduarda Strýčka. 

V zmysle uznesenia č. 03/2020 Komisia pre dopravu neodporuč i la predaj časti pozemku pare. 
č. 1723/2 v katastrá lnom území Staré Mesto na u lic i Kráľovské údol ie. Žiadateľ požiadal 
o prehodnotenie stanoviska a o opätovné prerokovanie ž iadosti v Komisii pre dopravu za jeho účasti . 
Č lenov ia komisie po di skusii odporuč ili , aby sa uvedená časť pozemku nepredávala, pokým Magistrát 
hlavného mesta SR nezaradí komunikáciu do siete miestnych komunikácií a následne j u nezverí 
mestskej časti . Do toho času odporúča komisia prenájom. Prípadný predaj prichádza v úvahu po 
zaradení komunikácie. 

Bez uznesenia komis ie. 
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c) 
Revitalizácia zóny Panenská a okolie - námietky proti real izačnému projektu. 

Ing. Jana Španková informovala prítomných o námietkach proti realizačnému projektu rekonštrukcie 
zóny Panenská zaslaných poslancom a starostke mestskej časti spoločnosťou Account4you, a. s. , ktorá 
je vlastníkom po lyfunkčného domu na Štetinovej 4. 

Komisia sa problematikou bude zaoberať na budúcich zasadnutiach. 

Predseda komisie ukončil rokovanie a poďakova l všetkým prítomným za účasť. 

L [JL~ 
Bc. Ivan BÚTORA 

predseda Komisie pre dopravu 

Zapisovateľ: Ing. Helena Zubčáková, telefón: 02/59 246 291 
e-mai 1: helena.zubcakova@staremesto. sk 

Rozdeľovník: 

l. Bc. Ivan BÚTORA 
2. Ing. arch. Ľubomír BOHÁČ 
3. Ing. arch. Ma11in GAJDOŠ 
4. Doc. RNDr. Damask GRUSKA, PhD. 
5. Mgr. Juraj MIKULÁŠEK 
6. PaedDr. Barbora ORÁČOV Á, PhD. 
7. Mgr. Vladimír PALKO 
8. RNDr. Milan REMIŠ 
9. Ing. Jana ŠPANKOVÁ 

1 O. Ing. Tomáš ZIEGLER 
1 1. Ing. František BRLIŤ 
12. Ing. arch. Norbert TAKA TS 
13. Mgr. Martina ULIČNÁ 
14. JUDr. Iveta HAHNOVÁ 
15. Ing. Oliver PARADEISER 
16. Ing. Paulína SCHMIDTOVÁ 
1 7. Ing. Janka MEŠŤ ANÍKOV Á 
18. Michaela BOUDOVÁ 
19. Monika ZEMÁNKOVÁ 
20. Mgr. Nikola ILLOV Á 
21. Ing. Lucia LANÁKOV Á 
22. Ing. Lukáš KAMENISTÝ 
23. Ing. Marcela KRAJČÍKOYÁ ŠTRBOYÁ 
24. Martin FABIAN 
25 . tlacove@staremesto.sk 
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